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 Inledning 

1.1 Bakgrund 

På uppdrag av Borgholm Energi AB utreder Structor Miljö Öst AB möjligheterna för reglering och 

uttag av vatten ur sjön Hornsjön för infiltration vid grundvattentäkten i Löttorp. Sedan 2010-04-06 

regleras verksamheten för vattenuttag i Hornsjön av dom enligt mål nr M 564-06, Växjö tingsrätt, 

Mark-och miljödomstolen. Borgholm har bestämt sig för att inte utnyttja tillståndet till fullo med att 

konstruera utloppet i sjön i enlighet med tillståndet. Med anledning härav riskerar tillståndet att för-

falla i sin helhet i enlighet med bestämmelserna kring vattenverksamhet i miljöbalken. För att Borg-

holm Energi inte ska mista sin rätt att ta vatten ur Hornsjön och att driva en grundvattentäkt med 

infiltration i Löttorp kommer en ny ansökan om tillstånd till reglering och vattenuttag ur Hornsjön 

samt vattenuttag i Löttorp att genomföras.   

I samband med att ansökan av annan konstruktion för reglering av vattennivå än den tidigare tänkta 

överfallsdammen, lämnas även förslag på anläggandet av en fiskvandringsväg för att underlätta fisk-

vandring från havet genom Hornsbäcken till Hornsjön.    

1.2 Planerad verksamhet 

Den planerade verksamhet som tillstånd kommer att sökas för består av: 

• Reglering av Hornsjön till samma nivå som utförs idag. 

• Fortsatt uttag av vatten med upp till 300 000 m3/år i Hornsjön för infiltration i Löttorp. 

• Ombyggnad av regleringsanordningen vid Ålkistan så att det uppstår en fungerande vand-

ringsväg för fisk mellan Hornsjön och Östersjön. 

• Fortsatt uttag av grundvatten i Löttorp med möjlighet till infiltration av ytvatten på samma 

sätt som idag.  

1.3 Syfte 

Syftet med samrådsunderlaget är att översiktligt beskriva bakgrund och innehåll till den miljödoms-

ansökan för reglering av Hornsjön och infiltration av vatten i Löttorp som kommer att genomföras 

under 2018-2019. Samrådsunderlaget används för de samråd som planeras under våren 2018.   

Detta samrådsunderlag utgör samråd enligt bestämmelserna om avgränsningssamråd, se 6 kap. mil-

jöbalken. Det kan noteras att något undersökningssamråd inte har genomförts utan Borgholm 

Energi har valt att direkt inleda avgränsningssamrådet.  

 

1.4 Höjdsystem 

I den kommande prövningen av Hornsjön och Löttorps vattentäkt kommer det aktuella höjd- och 

koordinatsystemet för redovisning av nivå och positioner vara RH2000 och Sweref99_1630. I tidi-

gare prövningar och även i det senaste tillståndsbeslutet från 2010 användes rikets nät, RH00 som 

är ett äldre höjdsystem baserat på fixpunkter i terrängen. Skillnaden mellan det gamla höjdsystemet 

RH00 och RH2000 är +0,15 m vid Hornsjön. Höjden 1,0 m i RH00 är alltså 1,15 m i RH2000. 
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 Översiktlig beskrivning 

Hornsviken, eller Hornsjön som den allmänt kallas är Ölands enda insjö och är belägen på norra 

Öland. Under 1800-talet och början av 1900-talet har sjöns nivå vid flera tillfällen sänkts i syfte att 

skapa ökade ytor för jordbruk. Den senaste avsänkningen genomfördes i början av 1900-talet och 

sjön sänktes då ca 1,4 m genom sänkning av utloppskanalen och dess tröskel. (Vatten och Samhälls-

teknik, 2006 [1]). Hornsbäcken, eller Hornskanalen som den också kallas, är den delvis grävda kanal 

som leder vatten från Hornsjön ut i havet. Vid Hornsbäckens utlopp i havet finns den så kallade 

Ålkistan där Borgholm energi AB nu reglerar sjöns vattennivå.  

Hornsjön är påverkad av övergödning och för att minska påverkan från tillrinnande näringsämnen 

har en näringsfälla i form av en konstruerad våtmark anlagts i sjöns sydöstra del.  

Grundvattentäkten i Löttorp har varit i drift sedan slutet av sextiotalet. Sedan 1993 har Borgholm 

Energi tillstånd att bortleda vatten från Hornsjön för infiltration till grundvattentäkten i Löttorp. 

Enligt domen från 1992 fick 150 000 m3/år bortledas och infiltreras. För att täcka det ökande vat-

tenbehovet på Öland ansöktes det 2006 om en ökning av infiltrationen till 300 000 m3/år och en 

förändrad reglering av sjön. Sjöns nivå höjdes med 0,1 m, vilket skulle regleras med en planerad 

överfallsdamm som inte konstruerats. Istället regleras nu sjöns nivå med den gamla regleringsanord-

ningen från 1992 som har modifierats något för att möjliggöra en höjning av sjöns vattenyta med 

0.1 m. Egenskapsdata för Hornsjön redovisas i tabell 1.   

Tabell 1: Egenskapsdata för Hornsjön 

  

Parameter Data 

Avrinningsområde ca 35 km2 

Sjöyta ca 2,1 km2 

Sjövolym ca 4,3×106 m3 

Teoretisk vattenomsättningstid ca 7,5 månader 

Medelvattenyta (vid medelvattenföring) + 0,9 m.ö.h 

Maxdjup ca 4,5 m 

Medeldjup ca 2,1 m 

 

Översiktlig karta över området med de befintliga anläggningarna samt Hornsjöns avrinningsområ-

den markerat presenteras i figur 1 och bilaga 1. 
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Figur 1: Översiktskarta Hornsjön. Rosa linje markerar avrinningsområde. 
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 Befintliga anläggningar i Hornsjön 

3.1 Regleringsanordning vid Ålkistan 

Den befintliga regleringskonstruktionen vid Ålkistan är en fyra meter bred överfallsdamm med två 

stycken bottenluckor, vardera 1 meter breda med krönhöjden +0,35 m.ö.h., se figur 2. Den ur-

sprungliga krönhöjden för överfallet var + 0,81 m, men sedan 2010 har regleringskonstruktionen 

kompletterats med en 0,1 m hög aluminiumregel vilket ger en nuvarande krönhöjd för överfallet på 

+0,91 m. 

 

 

 

 

Figur 2: Principskiss regleringsanordning  

Överfallet vid regleringsanordningen syftar till att hålla vatten och förhindra att sjöns nivå blir för 

låg. Den höjning av sjön på 0,1 m som gjordes 2010 motsvarar det ökade vattenuttaget från 

150 000 m3/år till 300 000 m3/år. Dammluckorna vid regleringen används för att kunna sänka av 

nivån i sjön vid stora vattenflöden för att undvika att närliggande marker översvämmas. Damm-

luckorna öppnas och stängs manuellt och Borgholm Energi ansvarar för skötseln av dessa. Enligt 

domen 2010 skulle regleringsanordningen sänkas för att möjliggöra fiskvandring i samband med 

byggandet av en ny överfallsdamm. Då den nya dammen aldrig byggdes utgör regleringsanord-

ningen fortfarande ett fiskvandringshinder. 
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3.2 Pegel vid Hornsjöpensionatet 

Vattennivån i Hornsjön mäts på en pegel vid Hornsjö pensionats brygga. Vattenståndet mäts också 

vid regleringsanordningen vid Ålkistan. Vattennivån i sjön regleras med dammen och luckorna vid 

Ålkistan, och det har visat sig att det kan vara skillnad mellan nivåerna i sjön och vid Ålkistan. Det 

är en viss reaktionstid mellan nivån i sjön och regleringen vilket beror på begränsad kapacitet i 

Hornskanalen samt Hornsjöns stora magasineringseffekt (Vatten och Samhällsteknik, 2006 [1]).   

3.3 Intagsanordning och pumpstation 

Vattnet från Hornsjön leds bort genom en ledning vars öppning är placerad i sjöns djuphåla, unge-

fär mitt i sjön. Vattnet sugs in i ledningen och pumpas sedan vidare till Löttorp. Intagningsanord-

ningen och pumpstationen anlades i samband med att vatten började tas ut från Hornsjön 1993 och 

har inte ändrats sedan dess. Inga ändringar av intagningsanordningen eller pumpstationen planeras i 

samband med denna tillståndsansökan. 

3.4 Närsaltfälla, konstgjord våtmark 

För att minska näringsbelastningen på Hornsjön föreslogs i ansökan 2006 att en konstgjord våt-

mark skulle anläggas. Denna har konstruerats och anlagts i enlighet med domen från 2010.   
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 Grundvattentäkten i Löttorp  

I Grundvattentäkten i Löttorp tas vatten ut ur grundvattenbrunnar i jordlagren och vattnet behand-

las i ett vattenverk före distribution på vattenledningsnätet. Den naturliga grundvattenbildningen 

förstärks med infiltration av vatten från Hornsjön, så att den totalt tillgängliga mängden vatten för 

vattenproduktion i Löttorp ökas.  

Grundvattentäkten ligger omedelbart söder om Löttorp i ett område som består av tallskog och 

igenväxande hagmarker. Den finns en del bebyggelse i vattentäktens närhet samt en gammal de-

poni, en motorbana och även väg 136. Längre bort från grundvattentäkten finns det betes- och 

jordbruksmarker. 

Marken vid Löttorp är mycket plan och sluttar flackt från en svag moränrygg vid landsvägen (väg 

136) och västerut mot Löttorps kanal. Jordmaterialet som grundvattentäkten är anlagd i består hu-

vudsakligen av sand och grus som fyllt ut en mindre sänka i berggrunden med NV-SO utbredning 

(d.v.s. i riktning mot Hornsjön). Akviferen som används för vattenuttag är ca. 8 m djup och har sin 

utbredning i större delen av centrala Löttorp. Naturlig avrinningsriktning är västerut mot Löttorps 

kanal som rinner ut i Hornsjön, och i den södra delen även mot ett mindre dike som rinner ut ös-

terut mot Östersjön. Figur 3 visar vattentäktens läge med ungefärlig utbredning av akviferen samt 

infiltrationsytor och brunnsområde. Bakgrundskartan är jordartskartan från Sveriges geologiska 

undersökning, SGU. 

 

Figur 3: Löttorps akvifer och grundvattentäkt med generell strömningsriktning, infiltrationsytor och 
brunnsområden. 
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Uttagsbrunnarna är belägna i två brunnsområden söder om samhället och vatten från Hornsjön in-

filtreras med sprinklerinfiltration på markytan på ytor strax öster om brunnarna.  

Vattenkvaliteten från Löttorps vattenverk uppfyller kraven enligt livsmedelsverkets regler, men rå-

vattenkvaliteten i uttagsbrunnarna indikerar att det kan finnas organiska sediment, skalsand och lik-

nande. Det gör att vattnet från Löttorps vattentäkt är svårt att behandla till acceptabel kvalitet. 

Den totala uttagskapaciteten vid vattentäkten är 400 000 m3/år eller 1100 m3/dygn i genomsnitt.  

När uttaget överstiger 191 500 m3/år ska den överskjutande mängden grundvatten som tas ut kom-

penseras med infiltration av motsvarande mängd ytvatten. Maximalt dygnsuttag är högst 

3000 m3/dygn.  
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 Vattenskyddsområde 

Beslut om vattenskyddsområde för Hornsjön och Löttorp fastställdes 1999. Skyddsföreskrifterna 

innefattar och begränsar hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter, bekämp-

ningsmedel, industriell verksamhet, hantering av spillvatten och avfall, jord-och skogsbruk, motor-

fordonstrafik samt energianläggningar med mera där verksamhet kräver tillstånd från Miljö-och 

byggnadsnämnden (Länsstyrelsen Kalmar län, 1999). Skyddsföreskrifterna innefattar också särskilda 

bestämmelser för de olika skyddszonerna för grund-och ytvattentäkt.   

Vattenskyddsområdets geografiska omfattning presenteras i figur 4 

 

 

 

Figur 4: Vattenskyddsområdets geografiska omfattning (Länsstyrelsen Kalmar län, 1999). 
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 Föreslagna förändringar 

6.1 Fisktrappa förbi regleringsanordningen 

Då den nuvarande regleringsanordningen vid ålkistan utgör vandringshinder för fiskar föreslås att 

anläggningen vid Ålkistan kompletteras med en fisktrappa för att möjliggöra för fiskar att vandra 

från havet genom Hornskanalen och vidare till Hornsjön. Förslaget är att fisktrappan leds vid sidan 

av dammen och luckorna och att den nuvarande anläggningen behålls men med vissa förändringar. 

Karta med beskrivning av fisktrappans läge visas i figur 5. Figur 6 presenterar en principskiss av 

fisktrappans konstruktion.  

 

Figur 5: Föreslagen placering av fiskvandringsväg 
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Figur 6: Principskiss av fisktrappa (Tobias Berger, Sveriges sportfiske-och Fiskevårdsförbund) 

Principen möjliggör bibehållen vattennivå uppströms en tröskel men underlättar samtidigt fiskpas-

sage. Förslaget är alltså att anlägga en fisktrappa av denna principen vid sidan av överfallsdammen 

och dammluckorna med krönhöjden +0,91 m. Det blir då fisktrappans krönhöjd som är gör att 

sjöns nivå inte understiger den önskade nivån +0,91 m.  

6.2 Höjning av krönhöjden på befintlig regleringsdamm  

Då det fortfarande kan vara nödvändigt att öka utflödet vid Ålkistan vid mycket stora vattenflöden 

föreslås att regleringsanordningen med dammen och luckorna behålls vid Ålkistan. För att mot-

verka att fiskvägen torrläggs på grund av dammen föreslås att den befintliga dammen vid regle-

ringen höjs ytterligare 0,1 m till krönhöjden +1,01 m. Vattnet från sjön kommer då i första hand 

rinna ut genom fiskvandringsvägen vilket bidrar till att fisktrappan inte torrläggs samt att sjön regle-

ras till den eftersträvade nivån +0,91 m. Vid mycket höga flöden kommer ett delflöde att kunna 

passera även den befintliga regleringsdammen. Den befintliga anläggningen med öppningsbara 

luckor behålls alltså så att sjön kan tappas av vid höga nivåer genom att luckorna öppnas.  

Pegeln vid Pensionat Hornsjön bibehålls och kontrolleras så att den är funktionell. Reglering av 

sjön görs även fortsättningsvis utifrån sjöns nivå. 

6.3 Löttorp 

Grundvattentäkten vid Löttorp kommer att drivas på samma sätt som tidigare. Eventuellt kommer 

ytterligare någon brunn att installeras inom befintliga brunnsområden för att säkra uttagska-

paciteten.  
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 Föreslaget vattenuttag 

Det planerade vattenuttaget och bakgrunden till den önskade ökningen är samma för denna ansö-

kan som i ansökan från 2006 och som beskrivs i Vattenbyggnadsteknisk beskrivning (Vatten och Sam-

hällsteknik, 2006 [1]). Ökat uttag av vatten från Hornsjön för infiltration i Löttorp motiveras främst 

genom det ökade vattenbehovet som är starkt kopplat till somrarnas stora turisttillströmning. Vat-

tenbehovet i området är betydligt större på sommaren än övriga delar av året till följd av den omfat-

tande turismen som är av stor betydelse för hela norra Öland. Under juli månad är vattenprodukt-

ionen generellt mer än dubbelt så stor jämfört med perioden september-maj (Vatten och Samhälls-

teknik, 2006 [1]). 

För att fortsatt säkerställa den kommunala vattenförsörjningen på norra Öland är förslaget att 

300 000 m3 vatten tas ut årligen från Hornsjön för infiltration i Löttorp. För att säkerställa möjlig-

heten till bortledning av vatten regleras sjöns nivå till +0.91 vid Ålkistan. 

Uttaget av vatten från Hornsjön görs med den befintliga intagsanordningen som varit i drift sedan 

1993, se avsnitt 3.3. Inga förändringar planeras för intagningsanordningen.  
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 Miljökonsekvensbedömning 

De miljökonsekvenser som uppkommer i samband med genomförandet av detta förslag bedöms 

främst vara kopplat till den planerade friskvandringsvägen. I övrigt är miljökonsekvenserna liknande 

dem som beskrivs i Miljökonsekvensbeskrivning hörande till ansökan från 2006 (Vatten och Samhälls-

teknik, 2006 [2]). Miljökonsekvensbeskrivningen beskriver bakgrund, miljökonsekvenser kopplade 

till föreslagna åtgärder, tidigare ställningstaganden och gällande planer, alternativa lösningar samt 

nollalternativ. En preliminär innehållsförteckning till en miljökonsekvensbeskrivning bifogas, bi-

laga 2 

Bakgrunden till att Borgholm Energi vill kunna ta ut vatten ur Hornsjön är det ökade vattenbehovet 

på Öland och att bibehålla möjligheten att fortsätta driva vattentäkten på samma sätt som hittills. 

Hornsjön höjdes med 0,1 m för att inte orsaka stora vattenståndsförändringar, vilket genomfördes 

genom en justering av Ålkistans regleringsanordning år 2010. Nu planeras ingen förändring av sjöns 

reglering. Miljökonsekvenserna bedömdes då främst vara positiva socio-ekonomiska effekter ef-

tersom vattenförsörjningen på norra Öland kunde säkerställas. Dessutom bedömdes de sankområ-

den och våtmarker som finns längs sjöns strandlinje gynnas av en högre vattennivå då de i högre 

grad hålls våta vilket är positivt för växt-och djurlivet (Vatten och Samhällsteknik, 2006 [2]). 

Den ökade infiltrationen har en positiv effekt på grundvattennivån i Löttorp, som på mitten av 

2000-talet visade en negativ sjunkande trend. Den nu anlagda närsaltfällan vid sjöns inlopp bedöms 

minska närsalttillförseln till Hornsjön men belastningen av närsalter på sjön är fortsatt hög. Några 

negativa effekter på Natura 2000-området, riksintressena för natur, kultur och friluftsliv befaras 

inte.  

Nollalternativet för kommande ansökan innebär att det nuvarande tillståndet till reglering och uttag 

förfaller i sin helhet. Detta innebär i så fall att regleringen av sjön ska återställas och grundvatten-

verksamheten vid Löttorp ska upphöra. 

 

8.1 Miljökonsekvensbedömning ny fiskvandringsväg 

I dagsläget utgör regleringsdammen vid Ålkistan vandringshinder för sötvattenlekande fisk längs 

Ölands västkust och varje vår samlas lekmogen fisk som hindras från att ta sig upp i sjön nedanför 

fördämningen.  Då passande lek-och uppväxtområden i form av skyddade, grunda vikar och kust-

mynnande vattendrag nästan helt saknas längs kuststräckan påverkar detta vandringshinder sanno-

likt förekomsten av flera fiskarter i nordöstra Kalmarsund. 2016 noterades tio arter i Hornsjön; ab-

borre, gers, benlöja, gädda, mört, sarv, ruda, braxen, sutare och småspigg. Historiskt har det även 

förekommit ål och lake (Sveriges sportfiske-och Fiskevårdsförbund). 

Det är främst dessa arter som påverkas positivt av anläggandet av en fiskvandringsväg. Hornsjön 

kan då verka som ett väl fungerande lek-och uppväxtområde för sötvattenlekande fisk, vilket på sikt 

kan leda till ökande bestånd av dessa berörda fiskarter i Kalmarsund. Detta anses vara mycket posi-

tivt ur ekologisk synpunkt.  

För omgivande marker kring Hornsjön blir påverkan av den tänkta fisktrappan liten då sjön fortfa-

rande kan regleras på samma sätt som tidigare. Risken för översvämning av kringliggande marker 

bedöms inte påverkas nämnvärt då luckorna för tömning av sjön fortfarande finns kvar.   
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Växt-och djurlivet i det område där fiskvandringsvägen planeras kan påverkas av byggnationen då 

en kortare landsträcka ca 20-40 m kommer att ersättas med en vattenfylld fisktrappa. Den prelimi-

nära bedömningen är att påverkan på växt-och djurliv på land kopplat till byggnationen är liten.  

För att minska påverkan på växt-och djurliv i kanalen genomförs byggnation av fisktrappa när flö-

det i kanalen är lägst, vilket brukar inträffa på sensommaren eller hösten. Preliminär innehållsför-

teckning till miljökonsekvensbeskrivning för Hornsjön Löttorp vattentäkt redovisas i bilaga 2.   

 

 Slutord och kommentarer 

Projektet innebär att vattenförsörjningen på norra Öland säkras vilket ur ett socioekonomiskt per-

spektiv är positivt för området. Dessutom förbättras förutsättningarna för fiskvandring till Horn-

sjön vilket skapar möjligheter för ökade bestånd av flera fiskarter i Kalmarsund, vilket är en ekolo-

giskt positiv effekt. I övrigt uppstår inga betydande förändringar eller effekter.  
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Bilaga 2 

Innehållsförteckning till Miljökonsekvensbeskrivning Hornsjön Löttorp 

vattentäkt 
 
1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
1.2 Mål och syfte 
1.3 Utförda undersökningar och utredningar 
1.4 Benämningar 

2 Områdesförhållanden 
2.1 Lokalisering 
2.2 Hornsjön och Ålkistan 
2.3 Löttorp 
2.4 Geologiska förhållanden vid Löttorp, hydrogeologi 

2.4.1 Berggrund  
2.4.2 Jordlager  
2.4.3 Hydrogeologi  
2.4.4 Nederbörd, yt- och grundvattenbildning 

2.5 Mark och vattenanvändning 
2.5.1 Markanvändning vid Strömmen, Bägby 
2.5.2 Markanvändning vid Lindby 
2.5.3 Vattenanvändning vid Strömmen, Bägby 
2.5.4 Vattenanvändning vid Lindby  

2.6 Planförhållanden 
2.7 Allmänna skyddsintressen 

2.7.1 Skyddsintressen natur 
2.7.2 Kultur, Fornlämningar 
2.7.3 Övriga skyddsintressen 
2.7.4 Vattenskydd 

2.8 Miljömål 
2.9 Miljökvalitetsnormer 

3 Samråd 
4 Alternativ lokalisering och källor till dricksvattenförsörjning 

4.1 Alternativ lokalisering av grundvattentäkt 
4.2 Alternativ lokalisering av ytvattentäkt 
4.3 Vattenbesparande åtgärder, annan vattenförsörjning 

5 Hornsjön och Löttorp vattentäkt, utförandealternativ 
5.1 Nollalternativet 
5.2 Alternativ 1.  
5.3 Alternativ 2.  

6 Miljökonsekvenser 
6.1 Avgränsning av miljökonsekvenser 
6.2 Miljökonsekvenser för nollalternativet 
6.3 Miljökonsekvenser för alternativ 1 

6.3.1 Hydrologi, Hornsjön 
6.3.2 Grundvattnet och enskilda brunnar 
6.3.3 Hushållning med mark och vattenresurser 
6.3.4 Växt- och djurliv  



6.3.5 Skyddsintresse natur 
6.3.6 Jordbruk, djurhållning och skogsbruk 
6.3.7 Landskapsbild  
6.3.8 Näringsliv och turism 
6.3.9 Friluftsliv 
6.3.10 Människors hälsa och säkerhet 
6.3.11 Kulturintressen, Fornlämningar 
6.3.12 Förenlighet med planbestämmelser, vattenskydd 
6.3.13 Bebyggelse och infrastruktur 
6.3.14 Miljökvalitetsnormer 
6.3.15 Miljömålen 

6.4 Miljökonsekvenser föralternativ 2 
6.4.1 Hydrologi, Hornsjön 
6.4.2 Grundvattnet och enskilda brunnar 
6.4.3 Hushållning med mark och vattenresurser 
6.4.4 Växt- och djurliv  
6.4.5 Skyddsintresse natur 
6.4.6 Jordbruk, djurhållning och skogsbruk 
6.4.7 Landskapsbild  
6.4.8 Näringsliv och turism 
6.4.9 Friluftsliv 
6.4.10 Människors hälsa och säkerhet 
6.4.11 Kulturintressen, Fornlämningar 
6.4.12 Förenlighet med planbestämmelser, vattenskydd 
6.4.13 Bebyggelse och infrastruktur 
6.4.14 Miljökvalitetsnormer 
6.4.15 Miljömålen 

6.5 Framtida klimatförändringar 
7 Samlad bedömning 
 


